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Studieförbundet Vuxenskolan Östergötland (SV), Vasavägen 3 

582 20 Linköping 013 – 31 40 70, ostergotland@sv.se 

www.sv.se/ostergotland  

Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar.  

Välkommen till vårt stu-

dieprogram hösten 2022 

Här hittar du en del av vårt ut-

bud i vår, mer kan du hitta på vår 

hemsida, www.sv.se/

ostergotland 

Om det är något du saknar är du 

välkommen att kontakta någon 

av våra verksamhetsutvecklare. 
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En höst i gemenskap! 

 

Studieprogram höst 2022 
SV Östergötland 

När höstlöven ligger som en tät matta och 

sommarens värme är ett minne blott då kan 

drömmen om att gå en kurs, träffa andra 

människor och lära sig något nytt infinna sig. 

Det är i den drömmen vi finns för dig med 

kurser och träffar inom flera olika områden. 

Vi gör till och med vårt bästa att försöka skapa 

en kurs som passar just din dröm. 

Det finns även studiecirklar som inte syns i 

flödet av utannonserade arrangemang. Det är 

dels kamratcirklar, dels studiecirklar anord-

nade av föreningar som vi samarbetar med.  

Kanske finns det en förening nära dig som de-

lar dina intressen och som du kan bli medlem 

i?  

Hör av dig till oss så ska vi försöka hjälpa dig 

att hitta just Din förening. 

 

Välkommen till oss för lite höstgemenskap! 

     Mari Sheiakh 

Här nedan ser du ett axplock av studiecirklar som anordnats av våra samver-

kande föreningar. 

Tjärbränning, Föräldrarträffar- för dig som har barn med NPF diagnos, Bokcirkel, Aktiesparklubb, 

Matlagning, Nyfiken på politik, Samtalsgrupp för anhörig till dement, Att växa i möte fibromyalgi, 

Modelljärnväg, Vävning, Läsfrämjande verksamhet, Skapa baka  och laga, Ditt liv—din kunskap, 

Blomsterbinderi, Återbruk, Filmkunskap, Läslust i Bottna, Beskärning av fruktträd, Knivslöjd, Kera-

mik, Silversmide, Körsång, Stickcafé, Historiska kartor, Fotogrupp, Druvkurs, Samtal om Parkinsson, 

Barnteater, Krisberedskap, Naturguidning, Fermentera, Lär dig ympa, Modellbåtsbygge, Grålleteknik, 

Hägnadskurs, Slåttergille, Bygdehistoria, Föräldraskap, mfl 

3



Kamratcirklar 

Gömda men inte glömda - om kvinnor i litteraturen 

en kamratcirkel med tanken att bekanta sig med spännande författarinnor och skaldinnor i historien innan sekel-

skiftet från ca 1800 - 1900  

Utdrag ur deltagarnas tankar, reflektioner 

och lärdomar 

De kvinnor vi träffat på från ca 1800- 1900 är en 

generation som banat väg för kommande gene-

rationer kvinnliga skalder och författarinnor. 

Det är här ”den nya kvinnan” börjar växa fram, 

som levde i en tid där en stark kvinnorörelse bör-

jar växa fram. 

Där kvinnans roll, innebörden av begreppet 

kvinnlighet, rösträtt, vad kvinnor är, kan vara 

och bör vara diskuterades. 

”Den moderna svenskan” börjar så sakteliga 

växa fram. 

Många kvinnliga skalder och författarinnor var 

under denna tid (1770-1920) både mer framgångsrika (både nationellt och internationellt) och mer omtyckta än 

deras manliga kollegor men då historien oftast skrivits av män blev tyvärr kvinnorna ”bortglömda/gömda”. 

Ett stort tack till deltagarna i cirkeln Gömda men inte glömda som delat med sig av sitt upplägg 

och innehåll. 

Du kan läsa mer om vad deltagarna kom fram till genom att scanna Qrkoden till hö-

ger eller via länken nedan. 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/aktuellt2/gomda-men-inte-glomda/ 

Vad är en kamratcirkel ? 

En kamratcirkel består av en grupp personer som delar ett gemensamt intresse och kan handla om nästan vilket 

ämne som helst. I en kamratcirkel lär deltagarna sig av varandra och alla bidrar med sina kunskaper. Vi på SV 

hjälper till att ordna lokal där ni kan träffas om det behövs och det kostar inget att vara med i en kamratcirkel för-

utom eventuella materialkostnader. 

En person i gruppen ska utses till cirkelledare som ansvarar för att kamratcirkeln och kontakten med SV fungerar 

bra. Ledaren är den som ansvarar för närvarorapporteringen till SV. 

Det finns som sagt många olika typer av kamratcirklar, texten ovan är ett exempel där deltagarna sökt information 

och diskuterat kring det material de hittat. Hör av dig till oss om du vill starta en kamratcirkel eller om du söker 

en kamratcirkel inom ett visst ämne. 

Genom tiderna har människor intresserat sig för historia, litteratur och att skriva själva. SV Östergötland erbjuder 

cirklar i släktforskning, bok-, läse- och skrivarcirklar. Här hittar du också berättarträffar och föreläsningar inom 

ämnesområdet. 

Se hela vårt utbud genom att scanna qrkoden till höger eller via länk nedan. 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/populara-amnen-kategorilista/slaktforskning-

historia--humaniora/ 

Släktforskning, historia & humaniora 
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 Sid 1                                             

 

Natur, djur 

”Ja, du kan!” 

Möt cirkelledaren som når ut till deltagare över hela landet 

Crister Nilsson är lammproducenten och cirkelledaren som sadlade om från enbart 

fysiska kurser till digitala när pandemin slog till och fick på så sätt deltagare från 

hela landet.  

Crister har kurser i Lammproduktion och Fårhållning. Hans deltagare skiftar från 

rena nybörjare med en dröm om att ha ett får eller två, till deltagare som redan är 

etablerade inom området. Han kombinerar den fysiska cirkeln med den digitala 

möjligheten, använder blädderblock för att åskådliggöra olika frågor i stället för att 

dela dokument på skärmen och får på så sätt en närhet och ett samspel med delta-

garna nästan precis som i en fysisk cirkel. 

Crister har arbetat inom den agrara sektorn, både praktiskt och teoretiskt sedan mitten av 60-talet och 

har ett genuint intresse för får och är aktiv i fårsverige genom flera olika förtroendeuppdrag. Han driver 

idag tillsammans med sin fru en gård med cirka 140-150 tackor av raserna Finull, Päls (Gotlandsfår), 

Suffolk, Leicester.  

Cristers popularitet beror naturligtvis på hans gedigna kompetens och erfarenhet inom får/lammskötsel, 

men inte enbart. Hans positiva bemötande gentemot sina deltagare, förståelse för vilka frågor och farhå-

gor som de har och förmåga att ge deltagarna en tro på sig själva gör honom till en suverän folkbildare. 

Kommentarer från tidigare deltagare: 

"Tusen tack för en väldigt givande och intres-

sant kurs! Jag ska erkänna att mina förvänt-

ningar på en digital kurs med en högst ana-

log gubbe med blädderblock till kursledare 

var inte så höga. Men jösses vad du överträf-

fade förväntningarna! Du har väldigt gene-

röst och ärligt delat med dig av mycket kun-

skap och tips, otroligt inspirerande.” 

”Tack för en toppenbra studiecirkel, den bjöd 

på många insikter och klokheter. Kan tycka 

att när man läser på i forum och andra stäl-

len kan det ibland känns lite övermäktigt med 

mycket att köpa in, ha koll på och göra, ofta 

räcker ju dock sunt bonnförnuft och ett gott 

djuröga. Kursen har definitivt bjudit på ”Yes 

you can” och det känns toppen."  

Höstens kurser i Fårhållning 

Fårhållning och lammproduktion digital kurs||8 ggr|Arr 37805|To|19.00|1 sep|990:- 

Fårhållning och lammproduktion digital kurs||8 ggr|Arr 37054|To|19.00|27 okt|990:- 

Optimal slaktlammsproduktion||4 ggr|Arr 32776||||1100:- 

Scanna koden till höger eller via nedanstående länk för att se alla  

aktuella kurser i fårhållning. 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/populara-amnen-kategorilista/lamm-

och-far/ 

För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr).  
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 Sid 2                                             

 

Jägarexamen 

Studiecirkeln är en fullständig Jägarexa-

men och innefattar teori och skytte. Den 

ger dig stimulerande inspiration att lära 

känna naturen och jakten. 

Du får kunskap om viltet med artkänne-

dom, jakten, vapen, hundar och etik som 

ger dig de bästa förutsättningarna för att 

bli en ansvarsfull jägare. 

Studiecirkeln omfattar dekunskaper som 

krävs för godkänt teoriprov och skytte-

prover. Du skriver teoriprov, därefter 

tränar du skytte (om du vill/ behöver)

sedan genomför du alla skytteprov. 

Kursledaren ordnar med tider för träning 

och prov. Deltagaravgiften gäller för teo-

ritillfällen, sedan tillkommer provavgif-

ter, avgifter för skytteträning och ammu-

nition. 

Höstens kurser i jägarexamen 

Jägarexamen Söderköping|Söderköping|15 ggr|Arr 37676|Ti|17.30|20 sep|2850:- 

Jägarexamen Söderköping|Söderköping|15 ggr|Arr 37677|To|17.30|22 sep|2850:- 

Jägarskolan Vikbolandet|Vikbolandet|15 ggr|Arr 37998|Må|18.30|12 sep|2200:- 

Jägarskolan Vikbolandet|Vikbolandet|15 ggr|Arr 37999|Ti|18.30|27 sep|2200:- 

Jägarexamen Ydre|Ydre|20 ggr|Arr 37971|Ti|18.00|15 nov|2000:- 

Scanna koden till höger eller via nedanstående länk för att se alla  

aktuella kurser i jakt och viltvård. 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/populara-amnen-kategorilista/jagarexamen/ 

 

Natur, djur 

För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr).  

Studiecirkel om dikning 

Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? 

Har du andelar i dikningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett dikningsfö-

retag? 

Kom med i vår nya studiecirkel och lär dig mer! I vårt område finns det många diken som behöver underhållas 

för att det ska gå att odla på åkermarken. 

Det finns också dikningsföretag som inte underhållits på länge och som riskerar att falla i glömska. 

Ett dikningsföretag är lika viktigt att hålla vid liv som en vägförening och utan fungerande markavvattning kom-

mer det på sikt inte gå att bedriva jordbruk i vår bygd. Studiecirklarna sker med på uppdrag av Jordbruksverket 

och med stöd från EU:s landsbygdsprogram.  

 

Scanna koden till höger eller via nedanstående länk för att se alla  

aktuella kurser om dikning. 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/populara-amnen-kategorilista/dikning/ 
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 Sid 3                                             

 

Säkerhet i skogen! 
 
Varför ska man ta motorsågskörkort om man har 
flera års erfarenhet av att hantera motorsåg? Vad sä-
ger lagen och vad är det egentligen man lär sig?  
 
På kurserna i motorsågskörkort är det ofta erfarna 

deltagare som fyller på sina kunskaper om säkerhet 

men även nybörjare. Att det är så många erfarna kan 

i vissa fall förklaras med att man kan ha lärt sig av en 

släkting och det kunde ibland bli lite typ ”learning by 

doing” och inte så mycket säkerhetstänk.  

Gamla erfarenheter kan vara farliga och på utbild-

ningen lär man sig nytt säkerhetstänk, bland annat ”säkra hörnet”, att såga rätt för att undvika kast, bryt-

mån, fallriktning, säkerhetsutrustning, vad behöver en såg vara utrustad med för att vara säker medmera. 

Motorsågen är ett fantastiskt redskap men kan snabbt förvandlas till en livsfarlig maskin. ”Gamla meriter 

kan vara farliga. I podden ”Bonden och jag” säger Håkan Jansson ”Flertalet av våra deltagare har varit 

med om någon typ av incident”. Håkan Jansson ansvarar för körkortsutbildningen för motorsåg utanför 

Åtvidaberg. 

Från 2015 är kravet att man ska ha gått en motorsågsutbildning om man jobbar med motorsåg på någon 

annans ägor. I slutet av utbildningen ingår en examination med teoretiska och praktiska prov som behö-

ver vara godkända av en examinator för att man ska kunna få ett körkort.  

Hos oss på SV erbjuder vi tillsammans med Södra Skogsägarna utbildning i A + B som är grundutbild-
ningen och fortsättning i ett och samma paket, vi erbjuder också utbildning i nivå C som krävs vid svåra 
och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nedtagning av svårt fast-
fällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd. Examinatörerna på båda utbildningarna är certifierade 
instruktörer inom Säker Skogs system 

Röjsågskörkort 

Röjsågskortet är till för dig som ska utföra vanligt skogsröjning, 
slyröjning och grästrimning.  Enligt arbetsmiljöverket  ska den som 
arbetar med en röjsåg ha genomgått en utbildning för den typ av 
arbete som ska utföras och ha kunskaper om detta.  Utbildning nivå 
RA är den grundläggande och handlar om röjsågens skötsel och 
hantering och enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly.  
Nivå RB behandlar skogsröjning, med betoning på arbetsteknik vid 
ungskogsröjning och underväxtröjning. 

Våra utbildningar i Röjsåg ges i ett och samma paket för RA ochRB. 

 

Vi har kurser i Motorsågskörkort och Röjsågskörkort i Norrköping, Linköping, Mjölby, Söderköping, Val-
demarsvik, Ydre med flera, några har fastställda datum andra kan man göra en intresseanmälan så startar 
de när tillräckligt många anmält sig.  

Scanna koden till höger eller via nedanstående länk för att se alla  

aktuella kurser i motorsåg och röjsåg. 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/populara-amnen-kategorilista/motorsag-rojsag2/ 

 

 

Natur, djur 

För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr).  
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 Sid 1                                             

 

För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr).  

      Hantverk & konst 

Knyppling 

Ett textilt hantverk med anor från 1400-talets 

Italien. Knypplingen spreds sedan vidare i 

Europa och blev populär bland de högre sam-

hällsskikten på 1500-talet. I Sverige startades 

tillverkningen i början på 1600-talet och spreds 

sedan vidare till ”allmogen”.  

Från 1600-talet till idag har knypplingen utveck-

lats från skir spets till kläder över till spets till 

lakan och örngott, till spets i inredningsdetaljer 

och altarspetsar och till idag med knyppling av 

traditionell spets, bilder, smycken, kläder och 

med eller utan mönster sk fri knyppling. Idag är 

det också en konstform där flera olika material 

används.  

Knypplingen var särskilt vanligt förekommande i Vadstenatrakten men har också utövats i andra delar av landet. 

Varje område har sina särdrag när det gäller teknik och redskap.  

Studieförbundet Vuxenskolan vill finnas med i bevarandet och utvecklingen av Sveriges textila hantverk och har 

därför ett samarbete med Föreningen Svenska Spetsar*, men även med enskilda cirkelledare eller som kamratcirk-

lar där man lär av varandra. Vi har förnärvarande kurser i Vadstena, Norrköping och Linköping men det kan 

komma fler.  

Vadstena|8 ggr|37679|Tisdagar|18.00|start: 6 sep|850:- 

Vadstena|8 ggr|37680|Tisdagar|14.00| start: 6 sep|850:- 

Linköping ojämna veckor|6 ggr|37913|Onsdagar|14.00| start: 14 sep|780:- 

Norrköping kamratcirkel|10 ggr|38064|Måndagar|16.00| start: 12 sep|0:- 

Scanna koden till höger eller via nedanstående länk för att se alla aktuella  

kurser  i knyppling . 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/populara-amnen-kategorilista/knyppling/ 

 

Hemgården, en träffpunkt med anor  

SV har under många år samarbetat med Hemgården vad det gäller folkbildningsverksamheten, både med egna ar-

rangerade cirklar och som samverkanspart för Hemgårdens arrangerade kursverksamhet. Här finns dessutom ett 

stort antal kamratgrupper som träffas under ett gemensamt intresseområde.  

Vävning Norrköping eftermiddag|Norrköping|10 ggr|37924|Ti|13.00|13 sep|1250:- 

Vävning Norrköping förmiddag|Norrköping|10 ggr|37930|Ti|09.30|13 sep|1250:- 

Scanna koden till höger eller via nedanstående länk för att se alla aktuella  

kurser  på Hemgården . 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/populara-amnen-kategorilista/

hemgarden/ 

Du kan också kontakta Hemgården direkt, info@hemgarden.com  
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Nyhet! Designa ditt eget tygtryck 
 

Du lär dig grunderna i att skapa ett eget tygtryck. Du 
får lära dig hur man gör en mönsterrapport och skapa 
mönster digitalt utifrån bilder som du själv skapat 
tillsammans med illustratören Charlie Rosales. Där-
efter skickas mönstret på tryck så att du får ett 
tygstycke med ditt eget mönster. 

Vid det tredje och fjärde tillfället får deltagarna skapa 
ett fodral till dator eller en necessär i det mönstrade 
tyget tillsammans med Eva-Lotta Nilsson. 

Designa ditt egna tygtryck|Sparven, Söderköping|4 
ggr|38288|Lö|10.00|3 sep|1150:- 

Tova i vått och torrt 

Ull är ett fantastiskt material, det kan hålla både kyla och väta ifrån sig. Genom bearbetning, lite värme och tillsatt 

såpa kan ullfibrerna tova ihop sig till en tät, varm och vattenavvisande väv. Traditionellt har ullen bearbetats/

valkats till vantar, mössor, filtar, inläggssulor mm. 

Tovningen har utvecklats med tiden och idag finns nya spännande sätt att tova ull. Det går till exempel att tova torrt 

genom att använda sig av nålar med hullingar som gör att ullfibrerna greppar tag i varandra och ullen tovas. Den 

här tekniken används ofta för att göra små detaljer som figurer, smycken, accessoarer och konstverk.  

Vid höstens prova-på-kurs i tovning testar vi att tova platt, runt, ihåligt och dekorerar sedan med olika tovningstek-

niker. 

Tovning-Prova att tova i vått och torrt|Sparven, Söderköping|3 ggr|38227|To|13.00|6 okt|700:- 

 

På Sparven i Söderköping har vi förutom Designa ditt eget tygtryck och Tova i 

vått och torrt även kurser i sömnad, mönsterkonstruktion, tenntråd, skulptur, återbruk 

med mera.  

Scanna koden till höger eller via nedanstående länk för att se alla aktuella  

kurser  på Sparven. https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/populara-amnen-

kategorilista/sparven/ 

Skapa Magi – Silversmide 

Att arbeta med händerna ger skaparkraft, lust och en stor tillfredsställelse! Här förenas ett ge-

nuint hantverk med glädjen och inspirationen som du får i samvaro med andra. Du kommer 

att lära dig mängder av roliga tekniker för att göra allt från ringar, armband till halsband och 

herrsmycken. 

Förverkliga din dröm i vår stora välutrustade ateljé/smedja. Arbeta från idé till färdig produkt. 
 

 

Silversmide -  För både nybörjare och dig med vana|Valdemarsvik|5 ggr|38051|Ti|18.00|30 aug|1497:- 

Silversmide -  För både nybörjare och dig med vana|Valdemarsvik|5 ggr|38054|Ti|18.00|4 okt|1497:- 

Silversmide -  För både nybörjare och dig med vana|Valdemarsvik|5 ggr|38057|Ti|18.00|8 

nov|1497:- 

Scanna koden till höger eller via nedanstående länk för att se alla aktuella  

kurser  i silversmide. 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/populara-amnen-kategorilista/silversmide/ 

      Hantverk & konst 
För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr).  
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• Vi Unga startade 1955 med målet att vara en organisation där unga själva får möjlighet att skapa och styra 

föreningar som passar dem.  

• Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.  

• Vi Unga tycker att det är fint när ungdomar från olika håll får knyta kontakter, och vill gärna vara den plats 

där sådana möten sker.  

• Vi Unga accepterar inte främlingsfientlighet.  

• Vi Unga jobbar aktivt för att motverka fördomar av alla dess slag.  

Dans och musik med Vi Unga Östergötland  

Vi Unga har dans– och musikcirklar i stora delar av Östergötland i samarbete med Studieförbundet Vuxensko-

lan. Läs mer på följande sidor. 

Vi Unga 

Alla barn och ungdomar ska få utvecklas, känna sig betydelse-

fulla och ha möjlighet att förverkliga sina idéer. 

Blanda engagemang med föreningsliv och du har Vi Ungas grundidé att hjälpa barn- och unga att förverkliga sina 

drömmar genom att organisera sig. Förbundet Vi Unga är Studieförbundet Vuxenskolans (SV) fristående ung-

domsorganisation, av unga för unga. Vi Ungas mål är att göra det enkelt och smidigt för medlemmarna att starta 

och driva föreningar. Hos Vi Unga hittar du graffitiföreningar, brädspelssällskap, lajvare, lanare, fiskare, klädfan-

taster, musikälskare, radiopratare, dansare och mycket mer.  

Vi Unga på facebook: Förbundet Vi Unga                   Hemsida: http://viunga.se/   
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För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr).  

Dansmix för barn, ungdomar & vuxna 

Alla kan dansa! Ung som gammal, tjej som kille, med eller 

utan förkunskaper. Hos oss får du möjlighet att utvecklas 

i din dans och träffa andra med samma intresse.  

Dansmix med Vi Unga 

På barndanslektionerna är det dansglädje, lekfullhet och fantasi som vi fokuserar på. Vi tränar även kroppsmedvetenhet, rums-

uppfattning och koordination. 

Vuxengrupperna krävs ingen förkunskap, här har vi roligt och dansar lite blandade stilar. 

FÖRKUNSKAPER: Inga förkunskaper krävs i våra barndansgrupper. 

I gruppen 16- 20år krävs några terminers dansande. 

BRA ATT VETA: Lediga kläder som vi kan röra oss i, barfota eller en liten nätt danssko, ta gärna med er vattenflaska. 

Lämna gärna mobilnummer och mejl i anmälan så att vi snabbt och enkelt kan nå dig med viktig information. 

Alla kursstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen med definitivt startdatum cirka en vecka innan kursstart. 

Övrig Dans 

Buggkurs i Valdemarsvik för nybörjare 

Häng med ut i dansens virvlar. Gemenskap, musik och glädje. Bugg är roligt och 

det är extra roligt att bugga tillsammans, vi byter dans partner hela tiden för att 

lära oss att dansa med olika personer. 

 

Bugg nybörjare Valdemarsvik 10 ggr 37929 Sö 17.00 25 sep 950:-  

 

 Scanna Qrkoden till höger för att komma direkt till anmälningssidan. 

Varje termin avslutas med 

en sprudlande dansshow! 

På följande sidor kan du se våra  grup-

per i Östergötland men du kan också 

scanna koden nedan. 
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NAVESTAD NORRKÖPING Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris

Danskurs "Dansmix 6-7 år
Navestad med Vi Unga"

Norrköping 11 ggr 38087 Ti 17.45 30 aug 450:-

Danskurs "Showdans 8-9 år
Navestad med Vi Unga"

Norrköping 11 ggr 38088 Ti 18.45 30 aug 450:-

Danskurs "Showdans 10-14
år Navestad med Vi Unga"

Norrköping 11 ggr 38089 On 17.45 31 aug 450:-

Danskurs "Showdans 15 +
år Navestad med Vi Unga"

Norrköping 11 ggr 38090 On 18.45 31 aug 450:-

KROKEK NORRKÖPING Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris

Danskurs "Dansmix 4-5 år
Krokek med Vi Unga"

Kolmården 11 ggr 38076 Sö 15.00 4 sep 720:-

Danskurs "Dansmix 6-8 år
Krokek med Vi Unga"

Kolmården 11 ggr 38077 Sö 16.00 4 sep 720:-

Danskurs "Dansmix 9-11 år
Krokek med Vi Unga"

Kolmården 11 ggr 38078 Sö 17.00 4 sep 720:-

SMEDBY NORRKÖPING Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris

Danskurs "Rörelse till
musik 3-4 år Smedby med
Vi Unga" Grupp 1

Norrköping 11 ggr 38083 Sö 14.00 4 sep 500:-

Danskurs "Rörelse till
musik 3-4 år Smedby med
Vi Unga" Grupp 2

Norrköping 11 ggr 38084 Sö 15.00 4 sep 500:-

Danskurs "Dansmix 5-7 år
Smedby med Vi Unga"

Norrköping 11 ggr 38085 Sö 16.00 4 sep 500:-

Danskurs "Showdans 8-10
år Smedby med Vi Unga"

Norrköping 11 ggr 38086 Sö 17.00 4 sep 500:-

ÅBY NORRKÖPING Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris

Danskurs "Dansmix 6-8 år i
Åby med Vi Unga"

Åby 11 ggr 38079 To 17.15 1 sep 740:-

Danskurs "Dansmix 9-13 år
i Åby med Vi Unga"

Åby 11 ggr 38080 To 18.15 1 sep 740:-

Danskurs "Showdans 14-17
år i Åby med Vi Unga"

Åby 11 ggr 38081 Fr 17.15 2 sep 740:-

Danskurs "Showdans
Vuxengrupp i Åby"

Åby 11 ggr 38082 Fr 18.15 2 sep 740:-

SKÄRKIND NORSHOLM Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris

Danskurs "Rörelse till
musik Skärkind 3-4 år"

Norsholm 11 ggr 38267 Sö 14.00 4 sep 500:-

Danskurs "Dansmix
Skärkind 5-6 år"

Norsholm 11 ggr 38268 Sö 15.00 4 sep 500:-

Danskurs "Dansmix
Skärkind 7-8 år"

Norsholm 11 ggr 38269 Sö 16.00 4 sep 500:-
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MJÖLBY Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris

Danskurs "Dansmix 4-5 år
 grupp 1 i Mjölby med Vi
Unga"

Mjölby 14 ggr 38021 Sö 10.30 28 aug 650:-

Danskurs "Dansmix 4-5 år
 grupp 2 i Mjölby med Vi
Unga"

Mjölby 14 ggr 38022 Sö 11.30 28 aug 650:-

Danskurs "Dansmix 6-7 år
grupp 1 i Mjölby med Vi
Unga"

Mjölby 14 ggr 38023 Sö 16.00 28 aug 650:-

Danskurs "Dansmix 6-7 år
grupp 2 i Mjölby med Vi
Unga"

Mjölby 14 ggr 38024 Sö 17.00 28 aug 650:-

Danskurs "Dansmix/
showdans 8-9 år grupp 1 i
Mjölby med Vi Unga"

Mjölby 14 ggr 38025 Sö 17.00 28 aug 650:-

Danskurs "Dansmix/
showdans 8-9 år grupp 2 i
Mjölby med Vi Unga"

Mjölby 14 ggr 38026 Sö 18.00 28 aug 650:-

Danskurs "Dansmix 10-12
år i Mjölby med Vi Unga"

Mjölby 14 ggr 38007 Ti 18.15 30 aug 700:-

Danskurs "Dansmix 13-15
år fortsättning/avancerad i
Mjölby med Vi Unga"

Mjölby 14 ggr 38010 Ti 16.45 30 aug 930:-

Danskurs "Dansmix/
showdans 13-15 år
nybörjare/fortsättning i
Mjölby med Vi Unga"

Mjölby 14 ggr 38015 To 16.30 1 sep 680:-

Danskurs "High heels från
15 år i Mjölby med Vi Unga"

Mjölby 14 ggr 38016 To 17.30 1 sep 680:-

Danskurs "Dansmix/
showdans 16+ år
fortsättning/avancerad i
Mjölby med Vi Unga"

Mjölby 14 ggr 38011 Ti 19.30 30 aug 930:-

Danskurs "Dansmix Vuxen i
Mjölby med Vi Unga"

Mjölby 14 ggr 38013 To 18.30 1 sep 930:-

VALDEMARSVIK Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris

Bugg nybörjare Valdemarsvik 10 ggr 37929 Sö 17.00 25 sep 950:-
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      Musik & media 

Studiokurs "Mix & Master" - digitalt via zoom 

Följ med i processen från en knackig demomix till en pole-

rad smasher. Här lär vi oss hur vi mixar och mastrar vår 

produktion. Vi lär oss tillvägagångssätt och tips och tricks 

för att få en balanserad och modern ljudbild. Vi träffas digi-

talt vid första tillfället och kollar av läget och nivån hos er 

deltagare och tittar lite på vad ni vill lära er inom ämnet och 

lägger sedan upp detaljplaneringen utefter det. Kursen ges 

digitalt och även om inga förkunskaper krävs så är det bra 

om man är lite bevandrad i den DAW som man föredrar att 

arbeta i. 

 

Kursen ges i Studio One men informationen är lika applicerbar i FL - Logic - eller vilken daw du nu sitter i. 

 

Ledare för kursen är den örebrobaserade producenten Simon Evig som är nyexaminerad från Örebros 

Musikhögskola. Simon jobbar bland annat med melodifestivalenaktuella Tribe Friday, men har erfarenhet från allt 

mellan hiphop till singer songwriter till orkestrar. Vi är stolta över att få presentera honom som ledare för den här 

kursen. Kursen ges digitalt via zoom.  

Scanna Qrkoden till höger för att komma direkt till anmälningssidan 

Trumkurs 

Välkommen till Musik och Mediaakademiens 

trumkurs för dig som vill lära dig att spela 

trummor! Du som trummis är gruppens stabila 

mittpunkt och tillsammans med de andra så är 

det du som håller takten och skapar sväng som 

får det att rycka i benen på publiken. Här lär vi 

oss grunderna i trumspel med en riktigt duktig 

pedagog med mycket erfarenhet som är skolad 

inom jazz, pop och rock. Vi spelar till låtar och 

lär oss enkla komp och du får själv vara med 

och påverka kursinnehållet. Inga förkunskaper 

krävs. 

 

Vi träffas 3 deltagare och spelar tillsammans 

och lär oss av varandra och ledaren. Vi rekom-

menderar att eleven har ett eget trumset 

hemma. Det finns billiga och smidiga digitala 

trumset och vill en inte ha det hemma så finns det också så kallade övningsplattor eller möjligheter att låna trumset 

i lokaler hos oss. 

 

Kursledare är Hugo Magnusson.  

Scanna Qrkoden till höger för att komma direkt till anmälningssidan 
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För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr).  

      Musik & media 

Gitarr nybörjarkurs 

 Spela gitarr i grupp ihop med andra personer som vill lära sig 

grunderna i gitarrspel. Vi lär oss enkla melodier samt enkla ack-

ord för att kunna spela låtar som du själv vill spela. Inga förkun-

skaper krävs, du tar med din egen gitarr och har du ingen så finns 

det möjlighet att låna vid första kurstillfället. Ledare för kursen är 

Samuel Edvardsson som har många års erfarenhet av det sex-

strängade instrumentet. 

Sångworkshop med Mari-Anne Rydman 

Workshopen vänder sig till dig som vill gå på upptäcktsfärd i din egen sång-

röst och utforska röstens oanade möjligheter. Vi kommer att jobba med öv-

ningar som väcker och stärker din naturliga sångröst. Oavsett tidigare sång-

erfarenhet kommer du att lyfta ditt personliga uttryck och locka fram modet 

att sjunga ut. 

Sångworkshopen bygger på lärandet utifrån gruppen.  

Sångworkshop med Marie-Anne Rydman i Linköping|Linköping|3 ggr|Arr 

38141|To|18.00|1 sep|1200:- 

Sångworkshop med Marie-Anne Rydman i Linköping|Linköping|3 ggr|Arr 

38143|Må|18.00|14 nov|1200:- 

Gitarr nybörjarkurs|Norrköping|12 ggr|Arr 38187|Ti||30 aug|1700:- 

Gitarr nybörjarkurs|Norrköping|12 ggr|Arr 38186|To||1 sep|1700:- 

Välkommen till FENIXKÖREN 

En kör med god stämning i ordets rätta bemärkelser som återuppstod ur askan av Navidadkören 1990. 

Vi är en blandad kör med nästan 30 medlemmar och plats för fler, som sjunger allt vi tycker om: franska chanso-

ner, jazz, pop, folk- och världsmusik, filmmusik, gospel och visor, svenska såväl som andra. 

Vi prövar gärna nya musikstilar och nya spännande projekt. 

Naturligtvis sjunger vi även traditionell körmusik bland annat vid vår- och adventsframträdanden. 

Basen för vår kör är att vi trivs och har trevligt tillsammans och sjunger i kör för att det är så roligt! 

Alla är välkomna men vi saknar i första hand tenorer och basar.  

Scanna Qrkoden till höger för mer information 

Fler kurser i höst 

Till hösten planeras fler kurser i musik & media och utbudet uppdateras kontinuerligt. 

Kolla in vad som är på gång genom att scanna Qrkoden till höger. 

Nybörjarkurs i fotografering och kamerateknik 

Musik och Mediaakademien presenterar en kurs i fotografering, hur 

kameran fungerar och hur man rent konstnärligt kan tänka med kom-

position och motiv. Fotopromenader i vackra Norrköping varvas med 

information, teknik och kamerainställningar. Ambitionen är att kliva 

ifrån automatläget på kameran och börja jobba med, och framförallt 

förstå kamerans funktioner och inställningar. Vi skräddarsyr kursen 

utifrån deltagarnas erfarenhet och intressen.   

Nybörjarkurs i fotografering och kameratek-

nik|Norrköping|6 ggr|38093|To|18.00|1 sep|750:- 
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Metoden Mitt val 

Forskning har visat att valdeltagandet för personer med intellektuell funktionsnedsättning är lågt. 

Det här är ett allvarligt hot mot demokratin, när människor inte ges tillräckligt med förutsättningar 

för att delta i våra demokratiska processer. Denna verklighet vill vi ändra på och med Mitt val som 

metod kan vi göra skillnad tillsammans.  

 Mitt val är en metod som tillgängliggör röstning och politik för personer med intellektuell funkt-

ionsnedsättning. Den bygger på en studiecirkel med lättläst information om hur vår demokrati fun-

gerar och är uppbyggd.  

Metoden har tagits fram tillsammans med Riksförbundet FUB och  Inre Ringen, FUB:s sektion för 

medlemmar med  intellektuell funktionsnedsättning.  

I Östergötland har SV haft/har 8 studiecirklar i Mitt Val, under sommar och höst har vi Tematräf-

far där lokala politiker bjuds in till en lättpratad valdiskussion. Den lättpratade valdis-

kussionen är en aktivitet där det är cirkeldeltagarna som ställer frågor till inbjudna politiker. Inför 

valdiskussionen får deltagarna i studiecirkeln träna på att framföra sin åsikt och att diskutera med 

andra som kanske inte tycker likadant. Politikerna kommer att erbjudas en utbildning i att disku-

tera på lättförståelig svenska, för att kunna ge tydliga svar.   

 

Se i vilka kommuner vi har planerade Lättpratade Valdiskussioner genom 

att scanna Qrkoden till höger eller via länk.  

https://www.sv.se/avdelningar/sv -ostergotland/populara-amnen-kategorilista/mitt-

val-tematraffar/  

 

Studiecirkeln Mitt val har som mål att öka viljan, självförtroendet och kunskapen hos deltagarna 

för att vara med och påverka sitt liv och sin omvärld genom att delta i allmänna val.   

Över 80 % av de som deltog i Mitt Val inför valet 2018 gick och röstade.  

Genom att många engagerar sig i Mitt val kan vi nå långt och möjliggöra för fler personer att delta i 

vår demokrati.  

 

Läs mer om Mitt Val genom att scanna koden till höger eller via länk. 
https://www.sv.se/om-sv/mitt-val/  

 

Funktionsrättsområdet 
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Må Bra! 

 

Må bra -En tjejgrupp Linköping 

Är en studiecirkel för kvinnor med lindrig IF som tar upp 
ämnet hälsa på flera olika sätt. 

Det kan handla om Kosten, vila-aktivitet, avslappning, 
glädje, miljö, klimat, natur. 

Under våren 22 var temat klimatet och kosten. Naturen 
och djuren. Ett collage gjordes och deltagarna skrev egna 
texter kring temat. De sådde blommor som är bra för pol-
linering. 

Besök på biblioteket gjordes för lån av lättlästa böcker för 
vuxna om miljö och sopsortering. Till fikat gjordes olika 
bärsmothies och drickyoghurt 

Zumbadans och mindfulnessövning var populära inslag 
för att må bra i knopp och kropp. 

Må bra- en tjejgrupp för personer med IF|Linköping|6 
ggr|Arr 37880|Ti|17.00|20 sep|600:- 

  

Mötesplatsen –må bra Norrköping  

En kurs med olika aktiviteter. Skapa, prova på, t.ex. Yoga, 

Zumba, baka nyttiga chokladbollar, göra fruktsallad, 

m.m. Ni får gärna komma med egna förslag. 

I Alla cirklar för målgruppen är målet att få växa, lyckas 
och känna gemenskap med andra. Deltagarnas egna önskemål och inflytande är viktigt här, precis som i alla  våra 
kurser. 

Mötesplatsen för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF)|Norrköping|6 ggr|Arr 36720|To|17.30|22 sep|700:- 

  

Laga enkel mat som är billig, nyttig och god 

Vi hjälps åt att läsa lättlästa recept eller följa appen matglad. ta gärna med en egen i-pad, annars visar vi på gemen-
sam skärm. 
Vi övar på att duka fint och sedan äter vi tillsammans medan vi pratar och umgås. 

Matlagning 1 för personer med IF|Linköping|12 ggr|Arr 37888|On|17.00|21 sep|1600:- 

Matlagning 2 för personer med IF|Linköping|12 ggr|Arr 37889|On|17.00|21 sep|1600:- 

Matlagning 3 för personer med IF|Linköping|12 ggr|Arr 37890|To|17.00|22 sep|1600:- 

Matlagning 4 för personer med IF|Linköping|12 ggr|Arr 37891|To|17.00|22 sep|1600:- 

Matlagning ”Lätt på flera sätt”; för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF)|Norrköping|4 ggr|Arr 
36719|On|17.30|21 sep|900:- 

 

Fler kurser hittar du genom att scanna Qrkoden till höger eller via nedanstående länk. 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/populara-amnen-kategorilista/funktionshinder/ 

 

Kom gärna med önskemål-vad vill du gå för kurs? /Cecilia 

Funktionsrättsområdet 
För mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr).  Anmälan till cecilia.beltramo@sv.se 
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Särskilda uppdrag 

Utöver ordinarie folkbildning har Folkbildningsrådet skapat möjlig-

heter  till riktade insatser för särskilda målgrupper, med benämning-

en särskilda uppdrag.  

De särskilda uppdragen syftar till att etablera nyanlända och att föra 

människor som länge varit arbetslösa närmare ett jobb.  

Under 2022 finns det fyra särskilda uppdrag som SV arbetar med, två 

riktade till asylsökande och tre riktade till personer folkbokförda i 

Sverige. 

 

• Svenska för föräldralediga 

• Insatser för personer långt ifrån arbetsmarknaden 

• Svenska från dag ett 

• Vardagssvenska 

 

Vi har sedan 2018 byggt upp vår verksamhet till det vi är idag. När pandemin slog till och de fysiska träffarna ställ-
des in kunde vi med  hjälp av två mycket engagerade medarbetare, Lubna och Sumeya, snabbt få igång digitala träf-
far. Det visade sig vara en riktig lyckträff med ökat antal deltagare och ökad närvaro. 

Som en sidoeffekt får deltagare och cirkelledare även en ökad kunskap i att leda och delta i digitala träffar via 
WhatsApp och Zoom. Lubna och Sumeya har varit och är en stor tillgång för folkbildningens genom sin kunskap, 
sitt engagemang och sin kreativitet. 

 

Inom särskilda uppdrag erbjuder vi bland annat cirklar i nybörjarsvenska, svenska ord i trafiken, yrkessvenska vo-
kabulär inom barnomsorg, omvårdnad, städ. Det startar cirklar kontinuerligt under hela året och för att se aktuellt 
utbud kan du gå in på vår hemsida.  

Scanna Qrkoden till höger eller följ länk nedan för att se vårt aktuella utbud. 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/populara-amnen-kategorilista/integration/ 

Sociala området 

Seniorverksamhet 

Inom seniorverksamheten samarbetar vi med SPF Seniorerna och SeniorNet i Linköping och Norrköping. 

SeniorNet 

Föreningarna i Norrköping och Linköping har som målsättning att öka den digitala kunskapen bland seniorer och 

varje år erbjuds kurser i mobil och surfplatta både för Android och Ipad, Iphone. Det kan också erbjudas kurser i PC 

grund, fortsättning och windows. Vid tryckning av detta program var  utbudet ännu inte fastställt men du kan hitta 

aktuella kurser på vår hemsida så snart de kommit in till oss. 

Scanna Qrkoden till höger eller följ länk nedan för att se vårt aktuella utbud. 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/populara-amnen-kategorilista/data-it-och-sociala-media/ 

SPF Seniorerna 

Vi samarbetar med SPF Seniorerna på distrikts och avdelningsnivå. Samarbetet på distriktsnivå rör sig om utbild-

ningar för förtroendevalda inom avdelningarna och på avdelningsnivå är det mer varierat, alltifrån föreläsningar till 

studiecirklar. Nedan några exempel på träffar i avdelningarna.  

Friskvård, Läs och res, bokcirkel, läsecirkel, IT-Café, linedance, luffarslöjd, qigong, filmcirkel, 

kör, historia, romare och germaner, från renjägare till fiskare, musikunderhållning, Walk and 

Talk - föreläsning under gång. 
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Viktigt att veta 

Anmälan till cirkel eller evenemang sker via SV Östergöt-

lands hemsida eller via telefon om inget annat anges.  

Observera att vi inte regelmässigt skickar bekräftelse på att vi 

mottagit din anmälan. Vi skickar dig en kallelse/faktura före 

kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/

fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.  

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en cirkel/kurs före start 

om vi inte har tillräckligt många deltagare. Du har då rätt att 

återfå betald kursavgift.  

Ångerrätt Din anmälan är bindande. Du har möjlighet att 

ångra din anmälan inom 14 dagar från den dag vi bekräftat 

din anmälan. Om du ångrar dig under ångerfristen kommer 

återbetalning att ske av den deltagaravgift vi eventuellt er-

hållit av dig. Observera att för cirklar i Dansmix gäller andra 

regler. 

Regler för återtagande av anmälan efter ångerfristen  Om 

du avbryter en påbörjad studiecirkel är du normalt skyldig att 

betala hela deltagaravgiften.  

Material Kostnader för studielitteratur och eventuellt materi-

al ingår ej i deltagaravgiften om inget annat anges.  

Försäkring Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss vid 

resa till och från samt under studiecirkeln.  

Reklamation Vid reklamation gäller konsumenttjänstelagens 

regler.  

Administration av personuppgifter (GDPR) För oss på Studie-

förbundet Vuxenskolan har det alltid varit viktigt att dina 

personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Vi har 

uppdaterat vår integritetspolicy som beskriver hur och varför 

vi behandlar dina uppgifter. Den finns att läsa mer om på vår 

hemsida www.sv.se  

Personnummer Om du av någon anledning inte kan eller vill 

uppge ditt personnummer så ber vi dig ta kontakt med oss. 

Rabatter Eventuella rabatter kan ej kombineras. Mer inform-

ation om våra anmälningsregler finns på vår hemsida 

www.sv.se  

Service  anmälningar, kallelser, fakturor, lokalbokning 

och service till  cirkelledare och föreningar  

Therese Karlsson, Musik &media +Funktionsrätt kontoret i 

Linköping; 013-31 40 70  therese.karlsson@sv.se   

Irene Remberger Lokal Kraft och kontoret i Valdemarsvik; 

0123-519 39 irene.remberger@sv.se  

Per-Arvid Land, Administratör Sociala området , seniorverk-

samhet 072-402 30 40 per-arvid.land@sv.se  

Social verksamhet invandrarverksamhet, folk-

hälsa, seniorverksamhet, SPF-föreningar  

Cristina De Amaral, Verksamhetsansvarig Sociala området, 

regional verksamhet 

013-327 28 79, 070-738 12 15, cristina.de.amaral@sv.se  

Lubna Al-Samaraee Verksamhetsutvecklare  

076-315 16 36  lubna.al.samaraee@sv.se 

Funktionsrättsområdet 

Cecilia Beltramo, Verksamhetsansvarig Funktionsnedsätt-

ning, 013-31 40 74, cecilia.beltramo@sv.se   

Musik & media, Musik Dans,Teater, Media  

Kenny Lundström, Verksamhetsutvecklare musik, media och 

dans  073-834 76 15, kenny.lundstrom@sv.se  

Albin Forsell, Verksamhetsutvecklare Musik och media       

albin.forsell@sv.se 

Edvin Bergsland, Verksamhetsutvecklare Musik och media 

073-2638391 edvin.bergsland@sv.se 

Erica Karlsson, Verksamhetsutvecklare dans Mjölby 

070-611 23 24, erica.karlsson@sv.se   

Lokal kraft, hantverk, djur & natur, hem & trädgård, 

historia & släktforskning, humaniora, språk, mat & dryck, 

grundorganisationer och föreningar 

Anna Eriksson, Verksamhetsansvarig  Lokal Kraft 

0123-77 39 33, 070-323 56 74, anna.eriksson@sv.se  

 

Ann-Sofie Alexander, Verksamhetsutvecklare Lokal Kraft, 

0123-519 39, ann-sofie.alexander@sv.se  

Ledning 

Alex Nejdemo, tf avdelningschef, verksamhetsansvarig Mu-

sik, media och funktionsrätt 011-323 02 50, 

alex.nejdemo@sv.se 

Kansli 

Mari Sheiakh, Kommunikatör, samordnare GDPR och admi-

nistratör reg. uppdrag 011-10 05 35 mari.sheiakh@sv.se 

Carl Lindman Kvalitetssamordnare samt administratör Musik 

& media carl.lindman@sv.se 

Björn Börjeson Kanslist/Vaktmästare Norrköping 072-322 49 

05 bjorn.borjesson@sv.se 

Kontakta oss 
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Kontakta oss

Se hela vårt utbud

Studieförbundet Vuxenskolan
Vasavägen 3

582 20 Linköping
ostergotland@sv.se


